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On The Road Again – her har du Dansk Line Dance’s tredje og sidste Nyhedsbrev 2008. 
I denne udgave kan du læse om følgende: 

 
Inspirationsdagen - referat.....................................Side 2 
Tilmelding til inspirationsdagen .............................Side 4 
Læserindlæg indlæg vedr. anmeldelse .................Side 5 
Lidt om udgiftsgodtgørelse ....................................Side 6 
Skriv til os ..............................................................Side 7 
Danse- og musiklinks på DLD’s hjemmeside........Side 8 
Undervisningsmateriale .........................................Side 9 
Årsregnskab ........................................................Side 10 

 
Samt naturligvis de faste punkter vedr.: 

- Kursusoversigt 
- Aktivitetsliste 
- Instruktør søges 
 

Redaktion: Jette M. Sørensen 
For at dette nyhedsbrev kan vedblive at have medlemmernes interesse, er det vigtigt I som medlemmer 
sender indlæg/debatoplæg til redaktionen. 
Indlæg kommer ”ucensureret” i nyhedsbrevet, dog vil vi lige tillade os at rette de værste 
”sprogbøffer”/slåfejl samt at sætte dit indlæg op til nyhedsbrevets layout. 
Indlæg sendes til: Jette M. Sørensen, Brorsonsvej 59, 8850  Bjerringbro 
Mail: jette@line-dancing.dk. 
 
Adresseliste: Niels-Erik Kristiansen 
For at vi hele tiden har de rigtige oplysninger om dig, så som adresse, e-mail, telefonnumre mm. bedes 
du kontrollere, at DINE oplysninger er rigtige, når vi har udsendt en ny adresseliste, således at den 
adresseliste, der udkommer næste gang, er korrekt. HUSK brug dit medlemsnummer. 
Rettelser sendes til: Niels-Erik Kristiansen, Søndermarken 69, 9320 Hjallerup 
Mail: kick@stofanet.dk  
 
Aktivitetsliste: Max Ølsted Hansen / Peter B. Vilsgaard 
Aktivitetskalenderen i Dansk Line Dance er for vi medlemmer og vores foreninger.  
Det vil sige, at når vi melder et arrangement til aktivitetslisten, skal der være påført, hvilket medlem, der 
har tilmeldt arrangementet. Husk medlemsnummer. 
 
Til hjemmesiden, sendes det til: Max Ølsted, Parkvænget 19, 3200 Helsinge 
Mail: max@linedancers.dk  
 
Til nyhedsbrevet, sendes det til: Peter B. Vilsgaard, Viben 57 , 6270 Tønder  
Mail: mejken-peter@lynhurtig.dk 
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Af Susanne Mose Nielsen 

 
INSPIRATIONSDAG 2008 SLOG ALLE TIDLIGERE REKORDER 

 
Sådan kan jeg heldigvis skrive år efter år. Det var helt fantastisk igen, at være med til at 
arrangere Inspirationsdagen i år med så mange gode danse at vælge imellem. 
Dejligt  mange glade instruktører, der kom, og alle havde travlt med at hilse på hinanden 
og heldigvis tid - i optællings pauserne - til at få talt med hinanden.  
 
Alle tidligere rekorder blev slået. 
I 2004 var vi 160 instruktører med lærlinge til vores årlige inspirations dag i Virklund. 
2008  var vi 320 tilmeldte incl. lærlinge og 4 chauffører. 
 
Det var ikke uden bekymring fra udvalgets side, om vi nu kunne være der – men på grund 
af de snorlige og flotte lines, der blev holdt hele dagen, …. Ved gentagne opfordringer. 
TÆNK det sku’ være nødvendigt ? …. At bede instruktører om at fylder huller op og 
checke lines!!!! … ja, så gik det !! 
 
Folk havde været søde at melde sig til …. med medlemsnummer …. halvdelen  indenfor 
deadline. 
Indcheckningen er simpelthen så spændende, for det går bare aldrig, som vi planlægger. 
Så sent som aftenen/natten før sidder jeg og checker alle navne, medlemsnumre, 
lærlinge, der er tilmeldt, og dansetilmeldinger, for at være up-to-date, og for at det skal gå 
hurtigt ved indcheckningen. 
Så sker der blandt andet dette: 
Et par stykker havde betalt - men var ikke tilmeldt, ”for det troede de, man blev 
automatisk”. 
En havde betalt - men figurerede slet ikke på vores lister. Vedkommende havde et 
medlemsnummer. Det viste sig, at det var medlemsnr. hos DGI . 
To lærlinge var mødt op i stedet for deres instruktør og skulle stemme for hende (de var 
ikke tilmeldte). 
Jeg havde lavet fejl og tilmeldt tre lærlinge under den forkerte instruktør. 
En var ikke klar over om hun hed Marie - eller Else Marie. 
Alt dette er med til, at det tager længere tid, og at det er meget meget spændende, om vi 
får det til at passe med tilmeldinger, trykt papirmateriale og antal bestilte stole. 
Allerede NU kan jeg fortælle, at næste år er det KUN for medlemmer, der er tilmeldt til 
tiden! 
 
Der var tilmeldt 17 danse i Beginner-gruppen og 19 danse i Intermediate-gruppen 
Jeg havde fejlagtig placeret Henning Jørgensens dans, ” Devil’s Beat”, i Beginner-
gruppen. Det blev rettet på stedet og undskyldt.  
Marianne Valentins Intermediate-dans, ”Walk With Me”, udgik, da hun ikke var fremmødt til 
denne gruppe. 
Bjarne Lunds danse, ”Show Me Wot U Got” og “I Got My Name On“, udgik, da han havde 
glemt musikken og faktura på køb af originalt musik. 
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Vi vil gerne takke alle jer, der viste os en dans og gav inspiration: 
Lone Larsen, Lilian Knærkegaard, Gitte Swartz, Helle I. Petersen, Randi Wieslander, Jane 
F. Schmidt, Christina Edal, Tina Schärer, Susanne Houmøller, Hanne Pitters, Anna 
Storgaard, Lillian Tonnesen, Gunna Mineka, Henning Jørgensen, Hanne E. Jensen, Kate 
Valentin, Jytte Klarskov, Bjarne Lund,  Irma Kragh, Niels Poulsen, Jette Marna Sørensen, 
Leif Kristiansen, Lise Lotte Tolsgaard, Marianne Valentin, Susanne Mose, Winnie 
Mortensen. 
  
Som jeg sagde i min velkomst tale: ”Bliv ikke skuffet hvis jeres dans ikke bliver valgt – men 
tænk i stedet på DU har været med til at inspirere … DU er kommet med verdens bedste 
dans .. efter din smag og har givet den videre - Du er modig at stille op for så mange 
instruktører – det er flot – og en lille trøst. Hvert år ser vi, at en af de præsenterede danse, 
der ikke blev ”de 5”, alligevel blev et hit på dansegulvet …selv melodi grand prix er skruet 
sådan sammen. Vindermelodien er ikke altid den mest populære i det virkelige liv. 
 
Det er første gang, at jeg ikke selv fik valgt en eller to danse og jeg har tit spekuleret på, 
hvordan folk havde det med det? - Var de kede af det? - Skuffede? - Syntes de, at folk 
havde en dårlig smag, fordi deres dans ikke blev valgt? 
NU VED JEG DET ! ”Man” har det rigtig fint! ”Man” har jo alligevel været med til at 
inspirere, og gøre Inspirationsdagen spændende, og som jeg ofte har hørt: ”så er det ikke 
(mere - smil) de samme, der bliver valgt”. 
 
TAK TIL JER DER HJALP MED AT TÆLLE STEMMESEDLER OP! 
I brugte det meste af jeres pauser, hvor vi andre kunne hygge og snakke. 
 

Instruktørerne af de fem årsdanse

De fem danse, der blev valgt til sæsonens 
”INSPIRATION”, er: 
 
Beginner: 
Laid Back ‘n Low Key præsenteret af Hanne Pitters 
Don’t You wish præsenteret af Irma Kragh 
Duck Soup præsenteret af Niels Poulsen 
 
Intermediate: 
Cow Boogie præsenteret af Niels Poulsen 
Puttin’ On A Style præsenteret af Helle I. Petersen 
 
Det var bare sejt, at så mange  stillede op. Vi håber 
på mindst ligeså mange forslag næste år. 

 
Tak til alle der deltog, både med en dans men også med en stemme! 

 

 
 

Næste års inspirationsdag finder sted søndag den 30. august 2009 
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Af Jette M. Sørensen 
 

TILMELDING TIL INSPIRATIONSDAGEN 
- Indcheckningen blev desværre en flaskehals ! 

 
TILMELDING NØDVENDIG …… HUSK at tilmelding er absolut nødvendigt !! …. 
STORT hjertesuk ……. Sidste tilmeldingsfrist …… osv., osv.  
Sådan og med endnu større typer sukkede jeg løs ☺ over en hel A4-side i det forrige 
nyhedsbrev, der udkom ca. 2 måneder inden Inspirationsdagen – og lige lidt hjalp det 
desværre – mange havde overset det, og det betød – ØV -  endnu en gang flaskehals ved 
indcheckningen.  
ALT var ellers forberedt til en glidende start på dagen, men uanset hvor godt man er 
forberedt, kan man desværre ikke holde for det uforudsete: 
Der kommer nogle, som ikke er tilmeldt – der kommer en stedfortræder for den tilmeldte – 
der kommer en mere hhv. en mindre etc. jævnfør Susannes foranstående referat. 
Dette må ikke opfattes som et surt opstød, men som en kilde til stor ærgrelse hos 
arrangørerne, når vi ved, at vi har forberedt os til fingerspidserne, for at det bliver den 
bedst mulige dag for os alle. 
Yderligere betød det en forsinkelse på 40 minutter i forhold til det fastsatte starttidspunkt 
kl. 11 – en forsinkelse der holdt stort set hele dagen på en i forvejen lang og hård dag – 
med alle de gode danse der skulle vises – og hvor mange har langt hjem. 
I lyset af ovenstående har vi i Linedance-udvalget på vores evalueringsmøde besluttet, at 
Inspirationsdagen fremover kun bliver med deltagelse af fuldgyldigt indmeldte medlemmer, 
der er tilmeldt til tiden!  
Vi bliver muligvis kun de halve deltagere, men vi er nødt til at stramme op på dette punkt, 
som vi får tilbagemeldinger på også er en kilde til irritation hos mange deltagere. Øv (!) at 
det er nødvendigt, men det har historien desværre vist. 
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Læserindlæg modtaget fra Hanne Stensig, Randi Østergaard & Claus Thomsen 
 

TJA, SÅ HAR VI OGSÅ PRØVET DÉT ….. ! 
 
Vi – Hanne, Randi og Claus - modtog med få dages mellemrum et brev fra SKAT. 
Vi var blevet (anonymt selvfølgelig!!) anmeldt for at drive uregistreret linedance-
virksomhed + en masse andre ting!  
Så vi var hver især indkaldt til et møde med SKAT. 
 
Dagen oprandt og vi afholdt møderne.  
Heldigvis var vi alle 3 forberedte på, at en sådan anmeldelse nok ville komme, så møderne 
gik fint – og der var intet for Skat at bemærke.  
Men selvfølgelig var det alligevel med en vis mavepine, at vi satte os ved bordet….. 
 
Ud fra ovennævnte vil vi sige: 
 
Sørg for, kære linedance-instruktører, at have orden i jeres kontrakter, jeres 
kørselsregnskaber osv. Husk: Man kender ikke folk længere end til tænderne! 
Pas godt på jer selv i alt, hvad I laver – da vi åbenbart har brådne kar imellem os. 
 
Hvis I er interesserede i yderligere uddybning, se anmeldelserne, få en snak eller andet - 
er I mere end velkomne til at henvende jer til 
 
Hanne: cowgirl@vib.dk   Web; www.skivelinedance.dk  & www.lineogsquaredance.dk  
Randi og Claus: unitedliners@gmail.com   Web: www.funny-friday.dk  
 
Vi håber virkelig ikke, den anonyme er/kan være Medlem af Dansk Linedance. 
Det vil være sørgeligt, hvis man i sådan en forening, har medlemmer som bekriger 
hinanden på så tarvelig vis. 
 
Sluttelig vil vi sige: Kast ikke med sten, når du selv bor i et glashus! 
 

YEAHA !!! 

 
 

Nyhedsbr
www.dansklinedance

Deadline for  
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Af Susanne Mose 
  

LIDT OM UDGIFTSGODTGØRELSE 
- Sørg for orden i bilagene – styr på regnskabet 

 
Får du penge for at undervise ? 
Aldrig ? – Nogen gange ? – Alle steder ? 
 
Er du den næste der bliver meldt til SKAT ? 
Det er meget trist at høre fra to forskellige Instruktører, de nu er meldt til SKAT for skatte 
unddragelse, af samme person. Hvad er der gang i ? 
Vi bruger alle vores fritid på linedance, og så er der misundelse ? Ondskabsfuldhed ? 
Jalousi? Eller blot en bette politimand indeni, der vil, at verden skal være perfekt ? 
Jeg ved ikke, hvad der får folk til at angive andre! Når der ikke er tale om misbrug af nogen 
art. At anmelde folk for deres fritidsinteresser, det er da sygt! 
Begge instruktører har været til møde, og der var intet at komme efter! 
 
Har du styr på dit regnskab? 
Det er vigtigt, at du holder styr på dit regnskab, uanset hvor lille det er. 
Hvis du underviser for aftenskoler, får du sandsynligvis løn, som regnskabskontoret styrer 
med Atp, feriepenge, skat osv. = ALT OK 
Får du en træningsdragt til jul og en sportstaske med håndklæde til forår ? = ALT OK 
Får du udgiftsgodtgørelse ?  - så kan du få udbetalt – én gang/året 3650 kr. 
uden at aflevere bilag (der er ingen, der siger du, skal have det!) – underviser du i flere 
klubber, gælder beløbet kun én gang på din person. 
Får du mere end 3650,- kr. i en eller flere klubber, skal du gemme kvitteringer! 
 
EKSEMPEL: 
Hanne Marie har 2 hold a 1 time i klub XX og 2 hold a 1½ time i klub YY 
Der er ca. 20 gange på en sæson. Klubberne giver 100 kr./time i udgiftsgodtgørelse. 
Klub XX:  Hanne Marie har  40 timer à 100 kr.  =  4000 kr. 
Klub YY:   Hanne Marie har  60 timer à 100 kr.  = 6000 kr. 
Hanne Marie bruger sine ”3650” i klub XX og skal aflevere kvitteringer for 50 kr. 
I klub YY skal Hanne Marie aflevere køresedler og kvitteringer for 6000Kr. 
 
Skriv ned hvor mange kilometer du kører til og fra dans - også til arrangementer i andre 
klubber og kurser. 
Gem flyers som bilag, eks: 125 kr. i danse afgift, 75 kr. for mad, skriv evt. km derpå 
Det er relevant at tage til andre klubbers arrangementer for at blive inspireret eller lære 
noget. 
Gem kvitteringer på evt. cowboystøvler, dansesko, frynsejakke eller lignende som er 
relaterede til linedance, det går dog ikke at købe for eksempel for 5000 hvert år i tøj. 
Gem kvitteringer på linedance-relaterede DVD’er, bøger, musik osv. 
Det er også OK at få en buket blomster eller en flaske vin og maden til dig og din veninde 
og kørsel/transfer, når du optræder for andre klubber. 
Får du bogførte kontanter skal de selvfølgelig opgives til SKAT 
Det er ikke klubbens kasserer der er ansvarlig for om dine bilag er i orden – det er kun du! 
Det er rigtig TRÆLS jeg er nødt til at skrive om dette – men hvem ved, om lige præcis dig 
eller mig er det næste ”dumme svin” der bliver meldt, så må vi hellere have orden i 
tingene. – Trods alt: Fortsat godt fornøjelse med line dance !! 
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Af Jette M. Sørensen 
 

SKRIV TIL OS 
- Vær med til at gøre nyhedsbrevet levende 

 
I alle de år jeg har været medlem af Dansk Line Dance, har der på forsiden af nyheds-
brevet stået følgende passus: 
 
”For at dette nyhedsbrev kan vedblive at have medlemmernes interesse, er det vigtigt I 
som medlemmer sender indlæg/debatoplæg til redaktionen….” 
 
… og – kære venner – det gælder stadig: Skriv til os !! – Vi modtager hellere end gerne 
indlæg af alle slags. Skriv om jeres oplevelser med line dance - stævner I deltager i – gode 
arrangementer I har været til (måske kommer der så mange flere næste gang) - tiltag i 
jeres klubber (dog ikke annoncer – det har vi Aktivitetslisten til ☺) – søg information. Kun 
fantasien sætter grænser for, hvad man kan skrive om, så længe det blot relaterer til line 
dance. 
 
Meningen med DLD er, at vi skal være et netværk af instruktører, der kan støtte og hjælpe 
hinanden og søge råd hos hinanden, hvis der er noget, man er i tvivl om. Nye instruktører 
kan bl.a. have stor glæde af at læse om andres oplevelser og derved måske få svar på 
nogle ting, de selv har tumlet med. – Det har da været herligt bl.a. at læse om Gandrup 
Linedance’s ture til Polen, og måske selv blive inspireret til at lave noget lignende i sin 
egen klub. 
 
Måske vil vi oven i købet – med nogle spændende/sjove/oplysende/spørgende indlæg fra 
jer medlemmer – opnå at flere rent faktisk læser nyhedsbrevet, og dermed også får den 
information, vi forsøger at få ud til jer ad denne vej (jvf. andetsteds artiklen om tilmelding til 
inspirationsdagen ☺). 
 
Medsend gerne nogle billeder (udvalgte) af jeres oplevelser, det er blot med til at gøre det 
hele mere levende. 
 
På forsiden står oplysningerne om, hvor I skal sende jeres indlæg hen. Glæder mig til at 
høre fra jer. Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev står altid i footeren af nyhedsbrevet. 
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Af Jette M. Sørensen 
 

DANSE- OG MUSIKLINKS PÅ DLD’s HJEMMESIDE 
 

DLD’s hjemmeside – www.dansklinedance.dk - er efter Inspirationsdagen blevet opdateret 
med de 5 nye årsdanse og som noget nyt også med musikken til disse. 
Vi har i den forbindelse modtaget et par henvendelser omkring musikken til ”Puttin’ On A 
Style”, hvor nogle har fået indkøbt den forkerte musik. Det skal dertil siges, at den er 
korrekte musik ”Puttin’ On The Style” med tyske ”The Lennerockers”, der er angivet på 
step sheetet som blev omdelt i Silkeborg – på hjemmesiden linker vi til The Lennerockers 
webshop, hvor musikken kan købes. 
 
Her får du en oversigt over, hvor du kan skaffe musikken til de valgte årsdanse:  
 
Dans CD-track Kunstner Albumnavn Kan købes 
Don’t You Wish Don’t You Wish It 

Was True 
John Fogerty Revival 

Laid Back ‘n’ Low 
Key 

Laid Back ‘n’ Low 
Key 

Alan Jackson Good Time 

Duck Soup Restless Shelby Lynne Restless http://www.rillen.dk 
Cow Boogie Boogie Till The 

Cows Come Home 
Clay Walker If I Could Make A 

Living 
Puttin’ On A Style Puttin’ On The 

Style 
The Lennerockers Rebels & More 

(2 CD) 
The Lennerockers 
Webshop 

http://musik.tdconline.dk

http://musik.tdconline.dk

http://musik.tdconline.dk

 
Når du kommer ind på The Lennerockers webshop, skal du i boksen ”Kategorie wählen”  
øverst vælge ”CD’s” og så kan du finde det aktuelle album. 
 
På hjemmesiden kan du endvidere som sædvanlig downloade step sheet til dansene. 
Linksene til de nye danse virker upåklageligt. Desværre er linksene til de gamle danse pt. 
ude af drift. Vi er opmærksomme på problemet og får det rette snarest. Dette skyldes at 
Linedancer Magazine, hvor vi henter dansene, har lavet om på deres hjemmeside og 
dansene ligger således nu et andet sted i forhold til tidligere. Det bliver som sagt rettet 
hurtigst muligt. 
 

GOD FORNØJELSE MED DE 5 ÅRSDANSE ! 
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Af Jette M. Sørensen 
 

UNDERVISNINGSMATERIALE 
 
Vi bliver af nye instruktører/medlemmer ofte spurgt, hvor man kan finde materiale til hjælp i 
undervisningen. 
 
I den forbindelse kan vi nævne, at der pt. findes én bog på 
dansk om linedance. Titlen er ”Linedance For Fuld Skrald” 
og bogen er såmænd forfattet af formanden for DLD – 
nemlig Susanne Mose Nielsen. Bogen er desværre udsolgt 
fra forlaget, men der arbejdes på højtryk med et genoptryk, 
og det vil fremgå af Susannes hjemmeside, når der igen er 
et oplag klar til salg.  
Bogen kan pt. lånes på biblioteket. 
”Linedance For Fuld Skrald” er bygget op som et opslags-
værk, hvor man via stikordsregistret kan gå ind og finde lige 
præcis, hvad man mener at skulle bruge, men man kan 
også have gavn af bare at læse bogen, som giver mange 
gode tip om forberedelse, opbygning af undervisning, 
inspiration til dansevalg på forskellige niveauer m.m.  
Bagest i bogen er der en alfabetisk gennemgang af nogle af de
med illustrationer. 
 

Desuden har Susanne udgivet DVD’e
Top”, hvor hun gennemgår linedance
– og hvor man fra menuen kan vælge
grundtrin, man gerne vil se. 
Endvidere gennemgås og danses 11
sværhedsgrad – fra helt enkle begyn
avancerede danse, og endelig medfø
på en særskilt CD med The Deans. 
 
DVD’en kan købes ved at kontakte S
findes via hendes hjemmeside www.
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KURSUSOVERSIGT 2008 

- ajourført af Jette M. Sørensen 
Dato Kursus Sted Tilmelding & Info 
8.-9. november 2008 Instruktørkursus 3 

v/Susanne Mose 
Frederiksborg Marianne Valentin 

30 28 77 40 
 

10-11. januar 2009 Instruktørkursus 1 
v/Susanne Mose 
 

Kildehuset, Arden DGI Nordjylland 
98 82 25 00 

24-25. januar 2009 Instruktørkursus 1 
v/Susanne Mose 
 

Kildehuset, Arden DGI Nordjylland 
98 82 25 00 

28-29. marts 2009 Instruktørkursus 2 
v/Susanne Mose 

Kildehuset, Arden DGI Nordjylland 
98 82 25 00 
 

 
 

AKTIVITETSLISTEN 
- ajourført af Peter B. Vilsgaard 

Dato Arrangement Kontakt  
Lørdag 
8. november 2008 
 
 
 
 
 
 

 
HMIF 5 års jubilæums bal 2008. 
Sted:  Marstrup Hallen, 6100 Haderslev. 
Kl:     14-23 
Pris:   For hele dagen 170 kr. incl. Mad. 
Gæsteinstruktør: Ann og Tage Nyrup samt Hanne 
Johansen. 
Der er i år valgt 4 danse, så alle har en chance for 
at komme på gulvet - Se hjemmesiden. 
Der vil være muligt at komme med ønske til 
danselisten, skal dog indsendes før den 31/10. 
Sidste tilmelding: 25. oktober. 
 

Lisbeth Knudsen 74 57 59 27     
Knudsenmarstrup@mail.dk 
  
www.hmif-linedance.dk  
 

Lørdag 
15. november 2008 

Amager linedancers inviterer til linedance træf i 
Østerbrohuset, Århusgade 103, i København  
Lørdag den 15. nov 2008 fra kl. 14.00 til 23.00. 
Dørene åbnes kl. 13.30  
Der vil være workshops med Robbie McGovan 
Hickie fra England og John Dean fra The Deans 
spiller op til dans.  
Du får workshops, underholdning og dans samt 
lækker middag for bare 265 kr.  
Der er begrænsede pladser, så det er efter først til 
mølle princip. 
 

www.amagerlinedancers.dk  
Jytte Klarskov  
22 21 26 86 

Lørdag  
22. november 2008 

OLD TOWN DANCERS ÅRHUS inviterer til 
Novemberdans fra kl. 13.00 – 22.00.                         
Vi byder på en spændende og kendt 
gæsteinstruktør, masser af herlige danse, plus fri 
dans om aftenen. Hold øje med vores hjemmeside.
 

Lis Therkildsen 
Tlf. 39 66 88 05 
 
www.oldtown.dk 

 
…………. fortsættes 
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- fortsat fra side 9 
Dato Arrangement Kontakt  
Tirsdag  
30. december 2008 

BREDBALLE LINEDANCERS inviterer til Nytårs-
Line-Dance i Hældagerhallen, Nørremarksvej 152, 
7120 Vejle Øst. 
Instruktører Birthe Tygesen og Hanne Pitters. 
Musik DJ Jens "Two Guns".  
Danseafgift kr. 50. Der danses fra 17.30 til 21.30 
på alle niveauer.  
Alle danse gennemgås 1 væg 
 

www.bredballedancers.dk  
 
Kirsten Jespersen 
Tlf. 75 72 48 85 

Søndag  
22. februar 2009 

Bredballe Linedancers afholder Windmill 
Linedance i Idrættens Hus, Willy Sørensens Plads 
5, 7100 Vejle 
Fra kl. 11.00 – 17.00 
Masser af dans og workshops på alle niveauer i 2 
haller. 
 

Nærmere info følger: 
www.bredballedancers.dk  

Lørdag 
4. april 2009 

Amager linedancers inviterer til et brag af et 
linedance træf i Østerbrohuset, Århusgade 103, i 
København  
Der vil være workshops med både Robbie 
McGovan Hickie og Kate Sala - begge fra England 
Og forrygende Caligo leverer musikken. Der er lagt 
op til en stjernespækket aften.  
Prisen for workshops, dans og middag er bare 300 
kr.  
Skynd dig at tilmelde dig - der er begrænset 
billetter til dette arrangement. 

www.amagerlinedancers.dk  

Jytte klarskov  
22 21 26 86  

 

Søndag 
26. april 2009 

FORÅRSFEST Hadsund Linedance 
Terndruphallen Kl. 13-17 workshop ved Susanne 
Mose & Irma Kragh 

www.hadsundlinedance.dk 
 

 
 

INSTRUKTØR SØGES 
Job Kontakt 
Skive Country Liners søger en instruktør til couplelinedance  
om det er engang i ugen eller en gang i mdr. finder vi ud af.  
 

Formand Jens Peder Pedersen  
Tlf.: 29 20 07 21 

Rhinestone Linedancers Kolding  
søger en instruktør, som kan undervise hver onsdag aften. 
 

Anette 
Tlf.: 29 65 06 31 

Herringløse Idrætsforening (i det gamle Gundsø). Vi kunne 
godt tænke os at oprette et hold for Linedance, men mangler 
en instruktør. 
 

Nanna Christiansen 
Mail: christiansen.herringlose@mail.dk 

Frivillighuset  
Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C 
søger frivillig instruktør til line dance for letøvede, 
mandage kl. 14.30 - 16 

Bente Ginnerup 
Tlf.: 60 62 91 09 

HUSK at sende os en mail hvis jobbet er besat 
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Af Jette M. Sørensen 
 

ÅRSREGNSKAB 2008 
 

Resultatopgørelse 
Indtægter 

1050 Kontingent  31.900,00  
1200 Renteindtægter 704,39  

Indtægter i alt  32.604,39  
Udgifter 

2000 Blad  6.952,12 
2050 Diverse udgifter  149,00 
2060 Kassedifference  0,00 
2070 Bankgebyr  70,00 
2350 Inspirationsdag  7.586,99 
2375 Arrangement  0,00 
2400 Webmaster  195,00 
2450 Møder  5.594,83 

Udgifter i alt   20.547,94 
Årets resultat  12.056,45  

Balance 
Aktiver 

8000 Kassebeholdning 0,00  
8500 Bankbeholdning 35.317,42  
8600 Forudbetalteomkostninger 0,00    

Aktiver i alt  35.317,42  
Passiver 

9000 Egenkapital  23.260,97 
9500 Skyldige omkostninger    0,00 

 Årets resultat  12.056,45 
Passiver i alt   35.317,42 
Balance   35.317,42  35.317,42 
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DETTE VAR DLD’s SIDSTE NYHEDSBREV I 2008 

OG ALLE MEDLEMMER ØNSKES 
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR

MED ØNSKET OM EN FORRYGENDE SÆSON ! 
86 
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